
पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ पुणे गहृिनमाण व �ेऽिवकास मंडळ ,,,,    

आगरकरआगरकरआगरकरआगरकरनगरनगरनगरनगर, , , , पुणे पुणे पुणे पुणे ---- ४११ ००१ ४११ ००१ ४११ ००१ ४११ ००१ 
 

११११००००....सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका / / / /भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड /  /  /  / #यापारी#यापारी#यापारी#यापारी        गाळागाळागाळागाळा    हःतांतरणानंतरहःतांतरणानंतरहःतांतरणानंतरहःतांतरणानंतर    मनपामनपामनपामनपा    वववव    एमएमएमएम....एसएसएसएस....ईईईई....बीबीबीबी    

कडेकडेकडेकडे    नावातनावातनावातनावात    बदलबदलबदलबदल    करणेकामीकरणेकामीकरणेकामीकरणेकामी    नानानाना    हरकतहरकतहरकतहरकत    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ    िमळणेसाठीिमळणेसाठीिमळणेसाठीिमळणेसाठी        अजअजअजअज        वववव    

तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    सुचीसुचीसुचीसुची    

((((कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी))))    

ःवीकृतीःवीकृतीःवीकृतीःवीकृती    

टोकन बटोकन बटोकन बटोकन ब....    

ूकरूकरूकरूकरण बण बण बण ब....    

गट िलिपकगट िलिपकगट िलिपकगट िलिपक    

िदनांक              िदनांक              िदनांक              िदनांक                      

    

    

    

    

    

((((ःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�रीःवीकृती िलिपकाची ःवा�री))))    

अजदारा:या उपयोगासाठीअजदारा:या उपयोगासाठीअजदारा:या उपयोगासाठीअजदारा:या उपयोगासाठी    
ूितूितूितूित,,,,    

    मामामामा....िमळकत #यवःथापकिमळकत #यवःथापकिमळकत #यवःथापकिमळकत #यवःथापक,,,,    

    पुणे गहृिनमाण मंडळपुणे गहृिनमाण मंडळपुणे गहृिनमाण मंडळपुणे गहृिनमाण मंडळ,,,,    

    पुणेपुणेपुणेपुणे....    

        

िवषयिवषयिवषयिवषय : : : :----    सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका / / / /भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड /  /  /  / #यापारी#यापारी#यापारी#यापारी        गाळागाळागाळागाळा    हःतांतरणानंतरहःतांतरणानंतरहःतांतरणानंतरहःतांतरणानंतर    मनपामनपामनपामनपा    वववव    एमएमएमएम....एसएसएसएस....ईईईई....बीबीबीबी    कडेकडेकडेकडे    नावातनावातनावातनावात    

बदलबदलबदलबदल    करणेकामीकरणेकामीकरणेकामीकरणेकामी    नानानाना    हरकतहरकतहरकतहरकत    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ    िमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबत.... 

आडनावआडनावआडनावआडनाव    नावनावनावनाव    विडलाचें विडलाचें विडलाचें विडलाचें / / / / पतीचे नावपतीचे नावपतीचे नावपतीचे नाव    ११११. . . . अजदाराचेअजदाराचेअजदाराचेअजदाराचे    नावनावनावनाव    

      

    

    

२२२२. . . . संपूणसंपूणसंपूणसंपूण    प@ाप@ाप@ाप@ा            

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल::::----    

३३३३. . . . सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका////भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड/ / / / #यापारी गाळा ब#यापारी गाळा ब#यापारी गाळा ब#यापारी गाळा ब....     

४४४४. . . . योजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नावयोजनेचे नाव     

५५५५. . . . वसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाववसाहतीचे नाव     

 

महोदय, 

 मला वर नमूद केलेली सदिनका / भुखंड / #यापारी गाळा  पुणे मंडळामाफ त भोगवटाबदल 

/ िनयिमतीकरण करDयात आलेले आहे. सदर सदिनका / भुखंड / #यापारी गाळा मनपा व 

एम.एस.ई.बी दEरी माझे नावे करDयासाठी ना हरकत ूमाणपऽ, ही िवनतंी. 

िटप :-   १. अजदार / सदिनका / भुखंड / #यापारी  गाळा धारकाने तपासणीसुचीूमाणे सव 

कागदपऽे स�म ूािधका-याकडनू  सा�ांिकत कHन जोडलेली आहेत, याची खाऽी  कHनच सही 

करावी. 

        २. या #यितिरJ स�म अिधकारी आवँकतेनुसार इतर कागदपऽांची मागणी कH 

शकतात. कृपया अजदाराने याची नNद Oयावी. 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    अजदाराचीअजदाराचीअजदाराचीअजदाराची    सहीसहीसहीसही        

िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक        नावनावनावनाव    



 

कायाकायाकायाकायालयीन उपयोगासाठीलयीन उपयोगासाठीलयीन उपयोगासाठीलयीन उपयोगासाठी    

तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी तपासणी सचुी     

((((सदिनकासदिनकासदिनकासदिनका / / / /भुखंडभुखंडभुखंडभुखंड /  /  /  / #यापारी#यापारी#यापारी#यापारी        गाळागाळागाळागाळा    हःतांतरणानतंरहःतांतरणानतंरहःतांतरणानतंरहःतांतरणानतंर    मनपामनपामनपामनपा    वववव    एमएमएमएम....एसएसएसएस....ईईईई....बीबीबीबी    कडेकडेकडेकडे    नावातनावातनावातनावात    

बदलबदलबदलबदल    करणेकामीकरणेकामीकरणेकामीकरणेकामी    नानानाना    हरकतहरकतहरकतहरकत    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ    िमळणेसाठीिमळणेसाठीिमळणेसाठीिमळणेसाठी ) ) ) )    

तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडPयानतंर Qया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडPयानतंर Qया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडPयानतंर Qया समोर ःवीकृती िलिपकाने तपासणी सुचीतील आवँयक कागदपऽे जोडPयानतंर Qया समोर ःवीकृती िलिपकाने [[[[√] ] ] ]     

अशी खणु करावीअशी खणु करावीअशी खणु करावीअशी खणु करावी....    

१ िविहत नमुTयातील अज  [        ][        ][        ][        ]    

२ संपूण थकबाकी भरणा केलेPया पावतीची ूत. (भुईभाडे व अकृिषक आकार इ.सह) [        ][        ][        ][        ]    

३ िवतरण पऽ / तसेच हःतांतरण झाले असPयास सव बदलांवर मुिांक शुPक भरPया:या 

पावतीची  ूत 
[        ][        ][        ][        ]    

 

कायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठीकायालयीन उपयोगासाठी 

काऊंटरवरील ःवीकृती िलिपकाने पाठिवPयाचा िदनांक 
 


